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พืน้ ที่ดินเค็มมาก ในพืน้ ที่ล่ ุมนํา้ ชี
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี เ้ ป็ นการศึก ษาความหลากหลายของพรรณไม้ ใ นพื น้ ที่ ดิ น เค็ม มากและความสัม พัน ธ์ กับ
คุณสมบัติดิน โดยศึกษาในพื ้นที่บริ เวณลุ่มนํ ้าชี ได้ แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น โดย
สุ่มวางแปลงสํารวจด้ วยวิธี stratified sampling method ในแปลงสี่เหลี่ยม (Quadrates) ขนาดกว้ าง 4 เมตร
ยาว 4 เมตร จังหวัดละ 36 แปลง โดยสํารวจชนิ ด ร้ อยละการปกคลุมของพรรณไม้ พร้ อมทัง้ เก็บดินในแปลง
สํารวจทังในฤดู
้
ฝน และฤดูแล้ งมาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติดิน ได้ แก่ ค่าการนําไฟฟ้า ค่า pH ความชื ้นของดิน ปริ มาณ
โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในดิน ความหนาแน่นรวมของดิน ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน และเนื ้อดิน และนํามาหาค่า
สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation) กับความหลากหลายของพรรณไม้ การศึกษาพบว่าความหลากหลายของ
พรรณไม้ ในฤดูฝนมีมากกว่าในฤดูแล้ ง โดยพื ชที่ ปกคลุมมากที่ สุดได้ แก่ หนามพุงดอ (Azima sarmentosa)
หนามแดง (Maytenus makongensis) และขลู่ (Pluchea indica) ตามลําดับ ในฤดูแล้ งค่าการนําไฟฟ้า ปริ มาณ
การกระจายของขนาดอนุ ภ าคทรายแป้ ง ความชื น้ ในดิ น และปริ ม าณโซเดี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ ใ นดิ น มี
ความสัมพันธ์ กับความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ ทางลบ ส่วนปริ มาณการกระจายของขนาดอนุภาคทราย
และความหนาแน่นรวมของดิน มีความสัมพันธ์ ในทางบวก ในฤดูฝนปริ มาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในดินมี
สัมพันธ์ กบั ความหลากหลายของพรรณไม้ ในทางลบ และปริ มาณการกระจายของอนุภาคทรายมีความสัมพันธ์
ทางบวก ผลการศึกษานี ้ชี ้ให้ เห็นว่าสาเหตุหลักที่ลดลงจากผลกระทบจากเกลือทังปั
้ ญหาการใช้ นํ ้า และปริ มาณ
โซเดียมที่มีอยู่มาก ทําให้ เหลือพืชที่สามารถอยู่รอดได้ น้อยลงโดยพืชที่มีสามารถ และพืชที่เจริ ญเติบโตได้ ดีในพื ้น
ที่ดินเค็มมากที่สดุ ได้ แก่ หนามพุงดอ
ABSTRACT

The major objectives of this study are (1) to examine the vegetation and plant species
diversity in the very strongly saline soil area and (2) study the relationships between soil properties
and the number of plant species diversity. The study site was located in Chi river basin of Northeast
Thailand. in Kalasin province, Chaiyaphum province and Khon Kean province. The vegetation was
considered on 4 m X 4 m in each plot using stratified sampling method. Surveying the number of
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สาขาทรัพยากรทีด่ ินและสิ่งแวดล้ อม ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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plant species and the percentage of the plant that is cover in the plot. Soil samples were collected in
each plot in rainy and dry season for analyzed the soil properties including electrical conductivity, pH,
soil moisture content, exchangeable sodium, bulk density, organic matter and soil texture. Pearson’s
correlation analysis of the species diversity and soil properties. The result showed that, the number of
plant species can be found in rainy season more than in dry season and the most of percentage of
the plant cover are Azima sarmentosa, Maytenus makongensis and Pluchea indica, respectively. In
dry season, the relationships between plant species diversity and soil properties including electrical
conductivity, silt particle content, soil moisture contents and exchangeable sodium showed significant
correlation are negative. Consequently, the relationship between sand particle content and bulk
density and plant diversity showed significant correlation are positive. In rainy season, the negative
correlation showed in exchangeable sodium and the positive correlation showed in sand particle
content. The results showed main cause of the plant species diversity was decrease are the effected
from salt and sodium in the soils and the plant that can be tolerance in the very strongly saline soils is
Azima sarmentosa.
Key Words: Halophyte Species, Saline soils and Vegetation
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บทนํา
ดิ น เค็ ม เป็ นปั ญหาด้ านทรั พ ยากรดิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเกษตรและสิ่ ง แวดล้ อมของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมาอย่างยาวนาน เนื่องจากใต้ พืน้ ดินของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีแหล่งหินเกลือขนาด
ใหญ่ อยู่ในหมวดหิ นมหาสารคามกลุ่มหิ นโคราช (Sinanuwong and Takaya, 1974) ทํ าให้ พืน้ ที่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับความเค็มในระดับต่างกัน จากการจําแนกพื ้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้
การปรากฏคราบเกลือที่ผิวดิน และคุณสมบัติอื่นๆสามารถจําแนกชัน้ ความรุ นแรงของการแพร่ กระจายดินเค็ม
ได้ แก่ บริ เวณพื ้นที่ดินเค็มมากมีคราบเกลือปรากฏมากกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ มีขนาดพื ้นที่ 105,529 ไร่ บริ เวณ
พื ้นที่ดินเค็มปานกลางมีคราบเกลือระหว่างร้ อยละ 10-50 ของพื ้นที่ มีขนาดพื ้นที่ 226,216 ไร่ บริ เวณที่มีดินเค็ม
น้ อยมีคราบเกลือระหว่างร้ อยละ 1-10 ของพื ้นที่ มีขนาดพื ้นที่ 20,397,018 ไร่ บริ เวณที่ตํ่าและมีศกั ยภาพเป็ นดิน
เค็มบริ เวณนี จ้ ะปรากฏคราบเกลือบนผิ วดิน หรื อมีน้อยกว่าร้ อยละ 1 ของพืน้ ที่ มีขนาดพืน้ ที่ 26,785,466 ไร่
บริ เวณที่สงู ที่มีชนหิ
ั ้ นเกลืออยู่ข้างใต้ พื ้นที่นี ้จะไม่ปรากฏคราบเกลือและอยู่เนินสูงสามารถปลูกพืชไร่ ได้ ตามปกติ
มีขนาดพื ้นที่ 41,955,497 ไร่ (สมศักดิ์, 2546) พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบดินเค็มระดับรุ นแรงมากที่สดุ คือบริ เวณพื ้น
ที่ดินเค็มมาก มีคราบเกลือปรากฏมากกว่าร้ อยละ 50 ของพื ้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นที่ว่างเปล่ามีเพียงพืชชอบเกลือ
และพืชทนเค็มพันธุ์ท้องถิ่นเท่านันที
้ ่ขึ ้นได้ (พิชยั , 2527) พืชที่พบในพื ้นที่ดินเค็มมากที่เป็ นทุ่งราบส่วนใหญ่จะพบ
พืชมีหนาม เช่น หนามแดง หนามพุงดอ (เต็ม, 2532) และมีการกระจายแบบจับกลุ่ม (นิสา, 2549) การศึกษา
ความหลากหลายของพรรณไม้ จะเป็ นตัวบ่งชี ้ได้ ว่าบริ เวณดังกล่าวยังมีปัจจัยแวดล้ อมบางอย่างที่ส่งเสริ มต่อการ
เจริ ญเติบของพืชได้ ในพืน้ ที่ดินเค็มมาก จึงทําให้ ผ้ วู ิจัยเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างคุณสมบัติ
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ของดินด้ านอื่นๆ นอกจากค่าการนําไฟฟ้าที่ตํ่ากับความหลากหลายของพรรณไม้ เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถ
นําเอากลไกตามธรรมชาติที่พบมาประยุกต์ใช้ ในการปรั บปรุ งพืน้ ที่ดินเค็มมาก หรื อทําให้ สามารถปลูกพืชเพื่ อ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั พื ้นที่ดินเค็มมากต่อไป
การเลือกพืน้ ที่ศึกษา

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเลื อ กพื น้ ที่ ไ ด้ อ าศัย แผนที่ ก ารแพร่ กระจายดิ นเค็มภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ มาตราส่วน 1:
50,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน (สมศักดิ์, 2546) เป็ นแนวทาง โดยได้ เลือกบริ เวณพื ้นที่ที่จําแนกเป็ นพืน้ ที่ดินเค็ม
มากที่ปรากฏในแผนที่ดงั กล่าวในบริ เวณลุม่ นํ ้าชี โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่การศึกษาใน ตําบลหัวนาคํา อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ พื ้นที่ศกึ ษาใน ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และพื ้นที่ศกึ ษาใน ตําบลเมือง
เพีย อําเภอบ้ านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อย่างละ 3 พื ้นที่ รวมเป็ น 9 พืน้ ที่ศกึ ษา ในแต่ละพื ้นที่ศึกษามีแปลงสํารวจ
พืช 12 แปลงสํารวจ และ 1 แปลงควบคุมในบริ เวณพื ้นที่โล่งที่ไม่มีพืชขึ ้น การเก็บข้ อมูลภาคสนามทําทังในฤดู
้
ฝน
และฤดูแล้ ง โดยมีคณ
ุ สมบัติของดินในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษาใน (Table 2)
การศึกษาด้ านสังคมพืช
ศึกษาสังคมพืชใช้ สมุ่ ตัวอย่างด้ วยวิธี stratified sampling method โดยการวางแปลงสํารวจสี่เหลี่ยม
(Quadrats) ขนาดกว้ าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สําหรับไม้ พ่มุ (Cain, 1938) การสํารวจพรรณไม้ เริ่ มทําในฤดูฝนใน
เดือน กันยายน พ.ศ.2554 และฤดูแล้ งในเดือนเมษายน พ.ศ.2555 โดยวางแปลงในพื น้ ที่ศึกษาละ 12 แปลง
สํ ารวจ ในแต่ล ะแปลงได้ สํ า รวจชนิ ด พรรณไม้ และร้ อยละการปกคลุม ของพื ช แต่ ล ะชนิ ด และนํ าข้ อมูล มา
ตรวจสอบ ณ ศูนย์อนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากหนังสือชื่อพรรณไม้
แห่งประเทศไทย (เต็ม, 2544) นําข้ อมูลที่ได้ มาจัดทําบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ และหาความสัมพันธ์ กบั คุณสมบัติของ
ดิน
การศึกษาคุณสมบัตทิ างกายภาพ และเคมีบางประการของดิน
เก็บตัวอย่างดินที่เป็ นตัวแทนของแปลงสํารวจพืชในทุกแปลง โดยวิธีที่ไม่ทําลายโครงสร้ างดินด้ วย
core method ด้ วย soil core ขนาดรัศมี 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร เก็บดินใต้ ทรงพุ่มของไม้ พ่มุ ในแปลง
และเก็บด้ วยวิธีทําลายโครงสร้ างดินโดยใช้ soil auger นําตัวอย่างดินของแต่ละแปลงที่ได้ มาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ
ดิน (

soil properties
pH (1:2.5 soil:water)
EC (Saturation extract)
Exchangeable Na
Organic matter
Soil bulk density
Soil texture
Soil moisture

Methods of analysis
pH meter
Soluble salts by electrical conductivity
ammonium acetate method
Walkley-Black Method
Core method
Hydrometer
Gravimetric with oven drying
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Reference
Peech (1965)
Bower and Wilcox 1965
Chapman (1965)
Walkley and Black (1934)
Black and Hartge (1986)
Day (1965)
Gardner (1986)
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Table 1)
Table 1 Measure of soil properties
soil properties
pH (1:2.5 soil:water)
EC (Saturation extract)
Exchangeable Na
Organic matter
Soil bulk density
Soil texture
Soil moisture

Methods of analysis
pH meter
Soluble salts by electrical conductivity
ammonium acetate method
Walkley-Black Method
Core method
Hydrometer
Gravimetric with oven drying

Reference
Peech (1965)
Bower and Wilcox 1965
Chapman (1965)
Walkley and Black (1934)
Black and Hartge (1986)
Day (1965)
Gardner (1986)

การวิเคราะห์ ทางสถิติ
นํ า ข้ อมู ล ความหลากหลายของพรรณไม้ ใ นแต่ ล ะแปลงสํ า รวจ กั บ คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ของสองตัวแปร โดยใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 2 ตัวแปรด้ วยวิธี Pearson’s correlation
Table 2 Soil properties of each site study in both rainy season and dry season (Mean±SD.)
Kalasin province

Chaiyaphom province

Khon Kaen province

Riany season

Dry season

Riany season

Dry season

Riany season

Dry season

12.02±15.06

41.54±27.57

12.87±9.79

74.98±44.14

13.77±16.29

53.25±38.30

7.18±0.79

6.68±1.22

8.14±1.13

7.64±0.93

8.31±0.72

7.92±0.84

Exchangeable Na (ppm.)

63.03±97.03

145.7±123.05

128.08±73.95

253.89±180.37

201.35±159.94

263.58±176.02

Soil organic matter (%)
Soil moisture contents (%)

0.80±0.54

1.06±0.85

0.79±0.54

1.25±1.16

0.96±0.77

1.16±0.90

Electrical conductivity (dS/m)
pH

19.79±6.94

7.56±5.99

24.49±7.96

13.01±7.79

21.17±9.99

12.65±5.84

Soil bulk density (g/cm )

1.58±0.18

1.59±0.17

1.53±0.19

1.53±0.17

1.61±0.19

1.58±0.22

Sand content (%)

84.17±5.05

76.78±8.67

58.90±11.93

49.11±13.62

54.05±21.93

45.94±27.57

Silt content (%)

12.06±4.87

19.36±9.01

33.52±8.38

41.44±11.64

28.26±11.09

33.08±16.19

3

ผลการศึกษาและวิจารณ์ ผล
การสํารวจชนิ ดพรรณพืชในฤดูแล้งพบว่า
พืน้ ที่ศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์พบพืช 34 ชนิด พืชที่มีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากที่ สุดได้ แก่ หนาม
พุงดอ (18.61%), หนามแดง (18.06%) และขลู่ (15.28%) ตามลําดับ ส่วนพืชที่มีความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ หญ้ ารัง
นก (Chloris barbata) หนามแดง และหนามพุงดอ ตามลําดับ พื ้นที่ศกึ ษาในจังหวัดชัยภูมิพบพืช 14 ชนิด พืชที่มี
ร้ อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากที่ สุดได้ แก่ หนามพุงดอ (23.58%), หนามแดง (14.42%) และขลู่ (14.19%)
ตามลําดับ ส่วนพืชที่มีความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ หญ้ ารังนก หนามพุงดอ และขลู่ ตามลําดับ ในพื ้นที่ศกึ ษาในจังหวัด
ขอนแก่น พบพืช 20 ชนิด พืชที่มีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากที่ สุดได้ แก่ หนามพุงดอ (20.54%), หนามแดง

1822

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

(24.82%) และขลู่ (Pluchea indica) (13.07%) ตามลําดับ ส่วนพืชที่มีความถี่มากที่สุดได้ แก่ สร้ อยนกเขา
(Sauropus bacciformis) หนามแดง หญ้ าหัวขอ (Fimbristylis aestivalis) และสะแกนา ตามลําดับ
การสํารวจชนิ ดพรรณพืชในฤดูฝนดังต่อไปนี ้
พืน้ ที่ศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์พบพืช 47 ชนิด พืชที่มีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากที่ สุดได้ แก่ หนาม
พุงดอ (20.06%), ขลู่ (15.89%) และหนามแดง (14.83%) ตามลําดับ ส่วนพืชที่มีความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ หญ้ ารัง
นก หนามแดง และหนามพุงดอ ตามลําดับ พื ้นที่ศกึ ษาในจังหวัดชัยภูมิพบว่า มีพืช 33 ชนิด พืชที่มีร้อยละการปก
คลุมเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ หนามพุงดอ (20.19%), ขลู่ (16.36%) และหนามแดง (12.42%) ตามลําดับ ส่วนพืชที่
มีความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ หญ้ าหนวดปลาดุก หญ้ ารังนก และสร้ อยนกเขา ตามลําดับ และในพื ้นที่ศกึ ษาในจังหวัด
ขอนแก่นพบพื ช 37 ชนิ ด พื ชที่มีร้อยละการปกคลุมเฉลี่ยมากที่สุดได้ แก่ หนามพุงดอ (20.69%), หนามแดง
(18.94%) และขลู่ (10.94%) ตามลําดับ ส่วนพืชที่มีความถี่มากที่สดุ ได้ แก่ สร้ อยนกเขา หนามแดง หญ้ าหัวขอ
และสะแกนา ตามลําดับ
Table 3 Summary count of plant species in each site study.
Habitat

Kalasin province

Chaiyaphom province

Kean province

Dry season

Rainy season

Dry season

Rainy season

Dry season

Rainy season

Herb

20

29

8

23

7

22

Shrub

5

4

4

4

5

5

Tree

2

4

1

2

3

4

Aquatic

0

1

0

1

0

0

Herb Climber

2

2

0

1

0

1

Climber

5

6

1

2

5

5

Grass

0

0

0

0

0

0

Aquatic Herb

0

1

0

0

0

0

Summary

34

47

14

33

20

37

จาก (Table 3) พบว่าพืชในฤดูแล้ ง มีความหลากหลายของพรรณไม้ มีน้อยกว่าในฤดูฝน สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ บุปผา และคณะ (2535) ได้ สํารวจพันธุ์พืชในฤดูฝนและฤดูแล้ งบริ เวณบ้ านเป็ ด ตําบลบ้ านเป็ ด
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พื ้นที่ศกึ ษามีลกั ษณะเป็ นที่ราบตํ่าในตอนล่างและค่อย ๆ สูงขึ ้นจนติดต่อกับเขตป่ า
ธรรมชาติ พบว่าในฤดูฝนจะพบพืชถึง 24 ชนิด แต่ในฤดูแล้ ง จะพบชนิดพืชเหลือเพียง 15 ชนิด โดยพืชเด่นที่พบ
ในฤดูฝน คือ หญ้ าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) หญ้ ารังนก หญ้ าไข่เหา (Eragrostis ciliata) หนามแดง
ขลู่ และหญ้ ากระตืดแมว แต่เมือถึงฤดูแล้ ง พบว่า พืชเด่นที่พบคือ มะไฟเดือนห้ า (Scoparia dulcis) ขลู่ หญ้ า
รังนก หนามแดง หญ้ าไข่เหา และหญ้ ากะตืดแมว (Desmodium megaphyllum) ส่วนหญ้ าหนวดปลาดุก ซึง่
เป็ นพืชอายุปีเดียวและพบในที่ชื ้นแฉะ จะเหี่ยวแห้ งไป แต่มะไฟเดือนห้ าซึง่ เป็ นพืชทนเค็มและทนความแห้ งแล้ ง
ได้ ดีกว่าได้ เพิ่มจํานวนเป็ นพืชเด่นแทน
พืชที่มีการปกคลุมมากที่สดุ คือ หนามพุงดอ หนามแดง และขลู่ ตามลําดับ เนื่องจากหนามพุงดอ หนาม
แดง ขลู่ มีการปรับตัวทางกายวิภาค เพื่อต้ านทานความเค็ม โดยเพิ่มความหนาของใบช่วยให้ พืชเพิ่มปริ มาณนํ ้า
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ในเซลล์ ทําให้ ความเข้ มข้ นของเกลือในเซลล์ลดลง (สิริกานต์, 2544, นิภาภรณ์, 2544 และ ลลนา, 2544) จึงทํา
ให้ พืชเหล่านี ้สามารถเจริ ญเติบโต และแพร่ พนั ธุ์ในพื ้นที่ดินเค็มมากได้ ดีกว่าพืชชนิดอื่น และพบว่าพืชที่มีความถี่
มากเป็ นพืชล้ มลุก เช่น หญ้ ารั งนก หญ้ าหนวดปลาดุก สร้ อยนกเขา เนื่องจากบริ เวณภายใต้ พุ่มไม้ ของพืชพวก
หนามแดงจะมีคา่ การนําไฟฟ้าตํ่ากว่าดินบริ เวณรอบ ๆ นอกพุ่มไม้ ทําให้ พืชบางชนิด เช่น พวกหญ้ าหนวดปลาดุก
เจริ ญเติบโตทางรากได้ ดี แต่มีการเจริ ญเติบโตทางส่วนลําต้ นลดลง เนื่องจากถูกบังร่ มเงาโดยใบของต้ นหนาม
แดง (อรุ ณี และสมศรี , 2535)
ผลการศึกษาด้ านคุณสมบัตขิ องดิน ต่ อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช
Table 4 Correlation coefficient (Pearson’s correlation) between plant diversity and soil properties in
the rainy season
Plant
diversity
Exchangeable Na
Sand content

Electrical
conductivity

pH

Exchangeable Soil organic
Na+
matter

-0.213*
0.579**
0.137
1
0.229*
0.074
-0.376**
-0.466**
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

-0.382**

Soil moisture
contents

Soil bulk
density

-0.246**

0.226*

Sand
Silt
Clay
content content content
1

จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Table 4, Table 5) พบว่าค่าการนําไฟฟ้าหรื อค่าที่บอกระดับความ
เค็มเป็ นปั จจัยที่สมั พันธ์ทางลบกับความหลากหลายของพรรณไม้ ในแปลงสํารวจที่มากที่สดุ เนื่องจากความเค็ม
จากเกลือส่งผล ทําให้ พืชไม่สามารถใช้ นํ ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ พืชมีอาการคล้ ายกับลักษณะการขาดนํ ้า
(Hayward and Spurr, 1944) ทําให้ พืชทัว่ ไปไม่สามารถปรับตัวให้ อยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมดังกล่าวได้ แต่ใน
ฤดูฝนไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้ากับความหลากหลายของพรรณไม้ เนื่องจากนํ ้าฝนจะชะล้ าง
เกลือที่สะสมที่ผิวดินออกไปทําให้ คา่ การนําไฟฟ้าลดลง ทําให้ ในฤดูฝนความหลากหลายของพรรณไม้ มีมากกว่า
ในฤดูแล้ ง (Table 3) สําหรับสหสัมพันธ์ระหว่างความชื ้นในดินกับจํานวนชนิดพรรณไม้ ที่เป็ นไปในทางลบพบ
ได้ ในช่วงฤดูแล้ งเพราะว่าโดยทัว่ ไปพื ้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นพื ้นที่ลมุ่ และมีนํ ้าใต้ ดินใกล้
ระดับผิวดิน (บุปผา, 2549) เมือ่ นํ ้าในดินบริ เวณผิวดินระเหยนํ ้าจากส่วนล่างจะขึ ้นมาทดแทนนํ ้าที่ระเหยไป แต่
เหลือคราบเกลือสะสมในผิวดินเนื่องจากนํ ้าใต้ ดินมีเกลือละลายอยู่ (Puengpan et al., 1992) ดังเห็นได้ จาก
ความชื ้นในดินมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับค่าการนําไฟฟ้าในฤดูแล้ ง (Table 5) สําหรับปั จจัยเกี่ยวกับเนื ้อดิน
มีความสัมพันธ์กบั ความหลากหลายของพรรณไม้ โดยเนื ้อละเอียดได้ แก่ปริ มาณสัดส่วนการกระจายของอนุภาค
ทรายแป้งสัมพันธ์ในทางลบกับความหลากหลายของพรรณไม้ เนื่องจากดินเนื ้อละเอียดสามารถดูดยึดนํ ้าไว้ ได้
มากกว่าดินเนื ้อหยาบ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีศาสตร์ , 2541) ซึง่ ความชื ้นสัมพันธ์กบั ค่าการนําไฟฟ้าเป็ นไปใน
ทางบวกจากที่ได้ อธิบายแล้ วข้ างต้ น และความสัมพันธ์ของการกระจายของอนุภาคทรายสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความหลากหลายของพรรณไม้ ในดิน จากปรากฏการณ์นี ้ทําให้ บริ เวณที่มีดินเนื ้อหยาบมีความหลาหลายของ
พรรณไม้ มากกว่าดินเนื ้อละเอียด และความสัมพันธ์ของปริ มาณของโซเดียมกับความหลากหลายของพรรณไม้
มีความสัมพันธ์ในทางลบ เนื่องจากพืชที่สะสมปริ มาณของโซเดียมมากเกินไป จะทําให้ โพรโตพลาสซึมของพืช
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เกิดอาการบวมนํ ้า (protoplasmic swelling) ส่งผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ทําให้ กระบวนการเมทาโบลิซมึ
ผิดปกติและไม่สามารถอยู่รอดได้ (Downton, 1977) ทังนี
้ ้การที่โซเดียมสัมพันธ์กบั ค่าการนําไฟฟ้าในทางบวก
นันเนื
้ ่องจากโซเดียมเป็ นองค์ประกอบของเกลือที่เป็ นเบสแคทไอออนในบริ เวณดินเค็มที่สําคัญกว่าเบสแคท
ไอออนตัวอื่น และจะพบมากถ้ าหากเนื ้อดินมีสดั ส่วนการกระจายของอนุภาคดินเหนียว และปริ มาณการ
กระจายของอนุภาคทรายแป้งมาก เพราะว่าความสามารถในการดูดซับประจุบวกของดินเนื ้อละเอียดสูงกว่า
อนุภาคดินเนื ้อหยาบ (Patcharapreecha et al., 1989)
Table 5 Correlation coefficient (Pearson’s correlation) between plant diversity and soil properties in
dry season
Plant
diversity

Electrical
conductivity

pH

Exchangeable Soil organic Soil moisture
Na
matter
contents

Plant diversity
1
Electrical conductivity -0.429** 1
pH
-0.084
0.029
1
Exchangeable Na
-0.293** 0.351**
0.161 1
Soil organic matter 0.072
-0.170
-0.123 -0.006
Soil moisture contents -0.325** 0.427**
0.130 0.247*
Soil bulk density
0.221*
0.074
0.086 0.095
Sand content
0.359**
-0.111
-0.340** -0.385**
Silt content
-0.392** 0.177
0.289** 0.250*
Clay content
-0.168
-0.007
0.265** 0.432**
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1
0.081
-0.376**
-0.180
0.094
0.180

1
-0.200*
-0.280**
0.336**
0.127

Soil bulk
density

Sand
Silt
content
content content Clay

1
0.078
-0.074
-0.031

1
-0.866** 1
-0.771** 0.378** 1

สรุ ป
พืชในฤดูแล้ ง มีความหลากหลายของพรรณไม้ มีน้อยกว่าในฤดูฝน เนื่องจากดินมีการสะสมเกลือมาก
ที่มาจากการเคลื่อนที่ขึ ้นมาแทนที่นํ ้าผิวดินของนํ ้าใต้ ดิน และไม่มีการชะล้ างเกลือ ทําให้ พืชได้ รับผลกระทบจาก
เกลือทังปั
้ ญหาการใช้ นํ ้า และปริ มาณโซเดียมที่มีอยู่มาก ทําให้ เหลือพืชที่ความสามารถอยู่รอดได้ น้อยลงโดยพืชที่
มีสามารถอยู่รอดและเจริ ญเติบโตได้ ดีในพื ้นที่ดินเค็มมากที่สดุ ได้ แก่ หนามพุงดอ หนามแดง และขลู่ ตามลําดับ
ภายใต้ พุ่มไม้ ของพืช 3 ชนิด มีสภาพเอื ้อต่อพืชล้ มลุกทําให้ พืชล้ มลุก ได้ แก่ หญ้ ารั งนก หญ้ าหัวบ่อ และสร้ อย
นกเขา สามารถอยู่รอดได้ จนข้ ามฤดู รวมทังลู
้ กไม้ ของไม้ ยืนต้ นเช่นสะแกนา ที่สามารถที่เจริ ญเติบโตเป็ นไม้ ขนาด
ใหญ่ได้ ในอนาคต จากผลการวิจยั ดังกล่าวผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะหากบริ เวณพื ้นที่ดินเค็มมากจนไม่ ปลูกไม้ ยืนต้ น
ในการปรั บ ปรุ ง ดิ น เค็ม ได้ ควรปลูก พื ช ไม้ พุ่ม ทัง้ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ห นามพุง ดอ หนามแดง และขลู่ ก่ อนเพื่ อ มี
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของกล้ าไม้ ซงึ่ ยังไม่ทนต่อสภาพแวดล้ อม ในพื ้นที่ดินเค็ม
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